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Kluczowe wskaźniki – I kwartał 2020/2021

* Dane skorygowane (przychody ze sprzedaży do odbiorców spoza Grupy na główne rynki działalności; EBIT i zysk netto 

oczyszczone o wpływ zdarzeń jednorazowych)



Kluczowe wskaźniki – I kwartał 2020/2021

WYNIKI SPRZEDAŻOWE

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż wzrosła na 

wszystkich rynkach działalności Grupy AMBRA, zarówno w ujęciu 

wartościowym jak i ilościowym).

Na rynku polskim sprzedaż wzrosła o 8,3% (o 10,3% po wyłączeniu wpływu 

sprzedaży eksportowej). Do wzrostu sprzedaży najbardziej przyczyniły się 

wina spokojne i alkohole wysokoprocentowe.

W Rumunii przychody rosły w tempie 25,1% (w walucie lokalnej), a głównym 

motorem wzrostu były wina spokojne.

Wzrost sprzedaży w Czechach i Słowacji wyniósł 32,6%, (w walutach 

lokalnych). Istotny wpływ na wzrost sprzedaży miały przejęte w ubiegłym 

roku spółki Vino-Klub.cz s.r.o., Gurmetum s.r.o. i Euro Center Trade s.r.o. w 

Czechach. Organiczny wzrost sprzedaży (z pominięciem akwizycji) w 

Czechach i Słowacji wyniósł 10,2%.



Kluczowe wskaźniki – I kwartał 2020/2021

WYNIKI FINANSOWE I SYTUACJA FINANSOWA

Rentowność marży ze sprzedaży w pierwszym kwartale roku obrotowego 

2020/2021 spadła o 2,9 punktu procentowego. Spadek ten wynikał z 

wyższego kursu EURPLN oraz zmiany struktury produktów oraz kanałów 

sprzedaży. Rentowność zysku brutto ze sprzedaży pozostała na 

podobnym poziomie jak w porównywalnym okresie poprzedniego roku 

obrotowego dzięki zmniejszeniu kosztów marketingowych.

Dobre wyniki sprzedażowe pozwoliły na osiągnięcie zysku z działalności 

operacyjnej w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 na 

poziomie 11,1 mln zł, czyli o 2,7 mln zł wyższym w porównaniu do 

porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 

wysokości 5,4 mln był wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego 

roku obrotowego o 1,7 mln zł. 

Zadłużenie netto Grupy AMBRA wyniosło 33,8 mln zł i było wyższe o 6,4 

mln zł niż rok wcześniej. Wzrost zadłużenia wynikał głównie z 

kontynuacji inwestycji modernizacyjnych w zakładzie produkcyjnym w 

Woli Dużej oraz wyższego poziomu zapasów.



Sprzedaż wg rynków (w mln zł)

Polska
Dalszy wzrost win spokojnych FRESCO, 
PORTADA i CONO SUR oraz alkoholi mocnych, 
w tym wódki i whisky BACZEWSKI oraz brandy 
PLISKA.

Czechy i Słowacja
Bardzo dobre wyniki marki win owocowych NÁŠ 
SAD i win musujących oraz wpływ akwizycji 
spółek czeskich w poprzednim roku obrotowym.

Rumunia
Wzrost sprzedaży win spokojnych marki SANGE 
DE TAUR przejętej w 2019 r. Bardzo dobre 
wyniki marki ZAREA (brandy i wina musujące) 
oraz napoje dla dzieci ROBBY BUBBLE.

Wzrost przychodów ze sprzedaży 
o 15,5 mln zł (+12,4%)

125,2

140,7

+10,3
+1,0

+3,0
-1,2 +2,4
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Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia eksport akwizycje Q1
2020/2021



Zysk netto (w mln zł)

Marża ze sprzedaży
Spadek rentowności marży brutto 
ze sprzedaży z uwagi na wyższy
kurs EURPLN i zmiany struktury 
produktów i kanałów sprzedaży.

Koszty dystrybucji i marketingu
Niższe wydatki na wsparcie marek.

Pozostałe koszty
Wyższe koszty wynagrodzeń 
głównie, w tym w wyniku przejęć 
nowych spółek zależnych w 
Czechach oraz otwarć sklepów.



Segment operacyjny Polska (mln zł)

Pierwszy kwartał 
2020/2021

Pierwszy kwartał 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) * 106,3 96,1 +10,7

Zysk brutto ze sprzedaży 35,1 31,4 +11,6

EBIT 7,5 5,5 +36,3

Zysk netto 6,2 3,7 +67,9

* Skorygowane o przychody ze sprzedaży eksportowej w przeważającej części obejmującej towary nie stanowiące podstawowej działalności Grupy

Pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 sprzedaż (bez eksportu) wzrosła o 10,7% - więcej 

od dynamiki całego polskiego rynku wina, która w tym okresie wyniosła 8,4%

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina spokojne, głównie marki FRESCO, PORTADA i CONO 

SUR oraz alkohole mocne, w tym wódki i whisky BACZEWSKI oraz brandy PLISKA,.

Niższe koszty wsparcia marketingowego marek skompensowały spadek rentowności marży brutto ze 

sprzedaży spowodowany wyższym kursem EURPLN i zmianami struktury sprzedaży produktów i 

kanałów dystrybucji. 



Segment operacyjny Czechy i Słowacja (mln zł)

Pierwszy kwartał 
2020/2021

Pierwszy kwartał 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 14,3 10,9 +31,4

Zysk brutto ze sprzedaży 4,0 3,2 +26,2s

EBIT 1,9 1,8 +2,9

Zysk netto 1,2 1,4 -14,5

Wzrost dynamiki sprzedaży (wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 32,6%). 

Bardzo dobre wyniki sprzedaży win owocowych NÁŠ SAD i win musujących.

Na wzrost sprzedaży win spokojnych wpłynęły także zeszłoroczne akwizycje spółek Gurmetum s.r.o. i 

Euro Center Trade s.r.o. Wzrost organiczny z pominięciem akwizycji wyniósł 10,2%.

Nieco niższa rentowność sprzedaży i zysku netto.



Segment operacyjny Rumunia (mln zł)

Pierwszy kwartał 
2020/2021

Pierwszy kwartał 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 18,7 15,5 +21,2

Zysk brutto ze sprzedaży 7,3 6,4 +13,5

EBIT 1,7 1,0 +63,0

Zysk netto 1,3 0,7 +88,0

Wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 25,1%.

Największy wpływ na wzrost sprzedaży miała marka win spokojnych SANGE DE TAUR przejęta w 2019 

r. Bardzo dobre wyniki marki ZAREA (brandy i wina musujące) oraz ROBBY BUBBLE (napoje 

bezalkoholowe dla dzieci). 

Niższa dynamika kosztów wynagrodzeń w segmencie rumuńskim w porównaniu z poprzednimi 

kwartałami pozytywnie wpłynęła na zyski.



Po pierwszej fali pandemii COVID-19, która przyniosła 6% spadek sprzedaży 

w ostatnim kwartale roku obrotowego 2019/2020, sprzedaż dynamicznie 

odbiła w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021, osiągając 

dynamikę na poziomie 13,8% (w tym 10,7% wzrost organiczny.

W pierwszym kwartale 2020/2021 przychody w kanałach dystrybucji 

premium (dostawy do gastronomi i w sieci sklepów specjalistycznych 

CENTRUM WINA / DISTILLERS LIMITED) nadal nie powróciły do poziomów 

sprzed roku. Udział tych kanałów w sprzedaży w pierwszym kwartale 

2020/2021 wyniósł około 10%.

Szczególnie ucierpiała sprzedaż do gastronomii. Znaczna część lokali 

gastronomicznych pozostała zamknięta albo zmniejszyła skalę działalności.

Sklepy specjalistyczne działały przy zmniejszonej frekwencji w centrach 

handlowych osiągając zbliżony poziom sprzedaży Like-for-Like. W okresie od 

1 lipca do 11 listopada 2020 r. otwarte zostały dwa nowe sklepy 

zlokalizowane poza galeriami handlowymi i dwa w galeriach: Posnania i 

Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Obecnie sieć CENTRUM WINA / DISTILLERS 

LIMITED liczy 34 sklepy.

W perspektywie kolejnych kwartałów wpływ pandemii będzie dotyczył przede 

wszystkim zmniejszenia sprzedaży do gastronomii, zmniejszonych zamówień 

związanych z eventami. Pandemia może również przynieść ogólne 

pogorszenie sytuacji ekonomicznej i nastrojów konsumenckich i w 

konsekwencji negatywnie wpłynąć na zakupu konsumenckie w pozostałych 

kanałach dystrybucji. Skala tego wpływu jest w chwili obecnej trudna do 

oszacowania.

Wpływ pandemii COVID-19 na AMBRA
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Niniejsza prezentacja poświęcona Spółce AMBRA S.A. („Prezentacja") została przygotowana przez AMBRA S.A. („Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej kopia nie może 

być powielana, rozpowszechniana, ani przekazywana bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń 

może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja może nie przedstawiać pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki, jej pozycji i perspektyw. Niniejsza Prezentacja, związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą 

zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako zapewnienia i prognozy Spółki, co do spodziewanych przyszłych wyników 

Spółki czy spółek jej grupy kapitałowej. Spółka przekazuje istotne fragmenty jej strategii oraz poszczególne aspekty jej działalności zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu.

Ani Spółka, ani jej Akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele tych osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego 

wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej udziałowców, 

podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty 

kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów., finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie 

stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie mogą stanowić 

podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.


